
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete  

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Fehérvári út – Váli utca  – 

Kőrösy József utca – Október huszonharmadika utca által határolt területre vonatkozó 
szabályozása módosításáról 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített         
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.              
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.          
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében           
eljárva a következőket rendeli el: 
  

1. § (1) A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló             
34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (továbbiakban: KVSZ) 49/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a             
következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az építési övezet szabályozási határértékei: 
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I-XI/Z3 6000 m2 40 m Z 75% 16,0 m 25,0 m 20% 90% 3,0 

 

 (2) A területen 
a) közintézményi, 
b) kulturális és közösségi, 
c) oktatási, 
d) egészségügyi, 
e) igazgatási, 
f) iroda, 



 

g) szálláshely-szolgáltató, 
h) szolgáltatási, 
i) vendéglátási, 
j) egyéb közösségi szórakoztatási, 
k)  sport, 
l)  kutatás-fejlesztési nem üzemi technológiájú, 
m) legfeljebb 20.000 m2 kereskedelmi célú bruttó szintterületű és 
n) parkolóház 

funkció, vagy épület helyezhető el.”  
  
(2) A KVSZ 49/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Lakó funkció elhelyezése abban az esetben lehetséges, ha az érintett telken a (2)              
bekezdésben szereplő funkció is megvan vagy kialakítása tervezett.”  

2. § (1) A KVSZ SZM-40. sz. melléklete 1.12 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.12. A 4275/11 hrsz. alatti, helyi védettség alatt álló épület csak a szabályozási terven              
jelölt építési hely irányába bővíthető.” 

  
(2) A KVSZ SZM-40. sz. melléklete a következő 1.13 ponttal egészül ki: 

„1.13. Az előkert és az oldalkert irányába épülethez kapcsolódó előtető a szabályozási            
terven jelölt építési helyen kívül is elhelyezhető.” 

  
3. § A KVSZ RM-40 sz. mellékletének részlete helyébe a Melléklet lép. 

 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő                

napon hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a KVSZ SZM-40. sz. mellékletének  

a) 1.8,  
b) 1.9 és 
c) 1.11 pontja. 

  
 

 
 

dr. Hoffmann Tamás                                        Vargáné dr. Kremzner 
Zsuzsanna 

polgármester jegyző  



 

Indokolás 

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Budapest XI. kerület, 
Fehérvári út–Váli utca–Kőrösy József utca–Október huszonharmadika utca által 

határolt területre vonatkozó szabályozása módosításáról szóló rendelethez 
  

Az 1. §-hoz 

Az (1) bekezdés az I-XI/Z3 övezet beépítési mutatóit módosítja, valamint az IZ-XI/Z3 övezetben             
elhelyezhető létesítmények funkcióját bővíti ki. A (2) bekezdés a lakófunkció létesítését csak            
kiegészítő funkcióként, a 49/C. § (2) bekezdésében felsorolt rendeltetésekkel egyidejűleg          
teszi lehetővé. 

A 2. §-hoz 

A rendelkezés lehetővé teszi a Fehérvári úti Rendelőintézet épületének összekötését a Kőrösy            
J. u. 4275/10 hrsz-ú telken létesülő épületszárnnyal, valamint hogy a tervezett épület előtetője             
túlnyúljon az építési hely határán. 

A 3. §-hoz 

A rendelkezés a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap részletének cseréjéről          
rendelkezik.  

A 4. §-hoz 

Hatályba léptető és hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XI.          
kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Fehérvári út -            
Váli u. - Kőrösy J. u. - Október huszonharmadika u. által határolt területre vonatkozó              
szabályozásának módosításáról szóló rendeletének várható hatásai – a jogalkotásról szóló          
2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak              
szerint összegezhetők: 
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A rendelet módosítás által lehetővé tett Gyermekegészségügyi       
Centrum megvalósítása az egészségügyi szolgáltatási     
színvonal növekedésével jár, amely kedvező hatást gyakorol       
az egész XI. kerület megítélésére a társadalom részéről. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  

A rendelet módosításnak költségvetési hatása nincs. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A tervezett létesítmény kialakítása egy régóta használaton       
kívül álló épület hasznosításával, felújításával és bővítésével       
jár. A megújított épület az épített környezet további javulását         
eredményezi egy olyan térségben amelyben az épületek       
színvonala és a közterületi minőség az elmúlt években történt         
fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg is magas. 
  
A beruházás megvalósítása jelentősen növeli az      
gyermekegészségügyi ellátás színvonalát és kapacitását. 
  



 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív 
terheket befolyásoló  
várható hatásai 
  
 

Adminisztrációs teher növekedést/csökkenést a    
rendeletmódosítás nem okoz. 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának 
várható 
következményei 
  

A rendeletalkotás Újbuda kiemelt közcélú beruházását jelentő       
Gyermekegészségügyi Központ megvalósíthatósága érdekében    
szükséges. 
Elmaradása veszélyeztetheti a beruházás megvalósítását,     
illetve a beruházási program újragondolását tenné szükségessé. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
  
  
  
  

A rendeletmódosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és       
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli. 

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  
  
  

- 

  
 


